Załącznik do uchwały nr 396/2020
Zarządu Powiatu Płońskiego
z dnia 18 lutego 2020 r.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
pt. „Nasz Nowy Dom – Wspieranie rodzin i pieczy zastępczej w powiecie płońskim”
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 20142020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Działania 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałania 9.2.1 Zwiększenie
dostępności usług społecznych
Beneficjent: Powiat Płoński
Jednostki realizujące: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płońsku, Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej w Raciążu i Urząd Miejski w Raciążu.
§1
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin określa szczegółowe zasady rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie.
2. Celem głównym jest zwiększenie procesu deinstytucjonalizacji usług na rzecz dzieci
i młodzieży zamieszkałej na terenie powiatu płońskiego oraz przeciwdziałanie
umieszczania dzieci i młodzieży w pieczy zastępczej. Projekt prowadzi do zwiększenia
liczby miejsc świadczenia usług społecznych, liczby miejsc świadczenia usług wspierania
rodziny i pieczy zastępczej oraz zwiększenia liczby osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie
ogólnym w programie.
3.Projekt jest realizowany w okresie od 01.10.2019r.-30.09.2021r.
4.Biuro Projektu mieści się w Starostwie Powiatowym w Płońsku, ul. ks. Jerzego Popiełuszki
14, 09-100 Płońsk
5. Projekt realizowany jest na podstawie umowy partnerskiej zawartej przez Powiat Płoński
z Gminą Miasto Raciąż.
§2
Definicje użyte w niniejszym Regulaminie
1.Projekt - projekt nr RPMA.09.02.01-14-c081/19 pt. „Nasz Nowy Dom – Wspieranie rodzin
i pieczy zastępczej w powiecie płońskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 9.2 Usługi społeczne i usługi
opieki zdrowotnej, Poddziałania 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych
2. PCPR - należy przez to rozumieć Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płońsku
z siedzibą przy ul. ks. Jerzego Popiełuszki 14, 09-100 Płońsk
3.MOPS - należy przez to rozumieć Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Raciążu z siedzibą
przy ul. Kilińskiego 21, 09-140 Raciąż

4.UM - należy przez to rozumieć Urząd Miejski w Raciążu z siedzibą ul. plac Adama
Mickiewicza 17, 09-140 Raciąż
5.Uczestniczka/Uczestnik – należy przez to rozumieć osoby zakwalifikowane do udziału
w Projekcie (po spełnieniu wszystkich wymagań) i podpisaniu Deklaracji uczestnictwa
w Projekcie.
6.Formularz rekrutacyjny – dokument składany w procesie rekrutacji przez rodzinę
zastępczą lub rodzinę zainteresowaną uczestnictwem w Projekcie, którego wzór stanowi
załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
7.Lista rankingowa - należy przez to rozumieć listę rodzin zakwalifikowanych przez Komisję
Rekrutacyjną do Projektu.
8. Grupa docelowa:
Uczestnikami projektu będzie:
15 osób z rodzin przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczowychowawczych;
- 60 osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą wraz z 57 osobami przebywających
w rodzinnej pieczy zastępczej (8 dzieci OzN);
- 6 osób kandydaci na rodziny zastępcze;
Grupa docelowa z woj. mazowieckiego z terenu powiatu płońskiego(w przypadku osób
fizycznych uczących się, pracujących lub zamieszkujących na obszarze województwa
mazowieckiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, w przypadku innych
podmiotów posiadających jednostkę organizacyjną na obszarze województwa
mazowieckiego)
9. Strona internetowa Powiatu Płońskiego : https://powiat-plonski.bip.gov.pl/
Strona internetowa Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w
https://pcprplonsk.bip.gov.pl/
Strona
internetowa
Gminy
Miasta
http://bip.um.raciaz.asi.pl/pls/raciazum/portal?pageid=0&ids=2

Płońsku:
Raciąż:

§3
Warunki i kryteria uczestnictwa w Projekcie
1.Rekrutacja osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą wraz z osobami
przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej do projektu prowadzona będzie do
01 października 2019 r. do 30.09.2021r. Informacja o możliwości udziału w Projekcie
zamieszczona zostanie na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej Powiat Płoński i PCPR
w Płońsku; Koordynatorzy Rodzinnej Pieczy Zastępczej będą również informować o Projekcie
w czasie standardowych spotkań oraz rozmów telefonicznych z rodzinami.
2. Rekrutacja osób z rodzin przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczowychowawczych do projektu prowadzona będzie od 01.01.2020r. do 30.09.2021r. Wsparciem

objęte zostaną osoby/rodziny wskazane przez MOPS Raciąż, które wyrażą zainteresowanie
uczestnictwem w projekcie i podpiszą deklarację udziału. Informacja o możliwości udziału
w Projekcie zamieszczona zostanie na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej Powiat
Płoński, PCPR w Płońsku i Gminy Miasto Raciąż. Pracownicy socjalni MOPS Raciąż będą
informować o projekcie w czasie standardowych spotkań oraz rozmów telefonicznych
z rodzinami.
3. Rekrutacja na kandydatów na rodziców zastępczych będzie otwarty. Poprzedzi go
kampania informacyjno-promocyjna w mediach i w internecie. Sposób rekrutacji kandydatów
na rodziny zastępcze zgodny z opracowanymi procedurami kwalifikowania kandydatów do
pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej, zawodowej oraz do prowadzenia
rodzinnego domu dziecka wprowadzonymi Zarządzeniem nr 15/2017 Dyrektora PCPR
w Płońsku z dnia 27.10.2017r. Kryteria rekrutacyjne warunkujące zostanie rodzicem
zastępczym zamieszczone będą w ogłoszeniu o naborze kandydatów na szkolenia na rodziców
zastępczych zgodnie z procedurą wprowadzoną Zarządzeniem nr 15/2017 z dnia 27.10.2017r.
Dyrektora PCPR w Płońsku
4. Rekrutacja ma charakter otwarty i będzie odbywać się z poszanowaniem równych szans
i niedyskryminacji, formularze zgłoszeniowe, procedury rozmów będą zawierały informacje
o w/w zasadach i uwzględniały szczególne potrzeby odbiorców.
5. W naborach pierwszeństwo będą miały osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym doświadczające wielokrotnego wykluczenia zgodnie z zapisami
konkursu, osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności osoby
z niepełnosprawnością
sprężonymi, z niepełnosprawnością intelektualną oraz os.
z zaburzeniami psychicznie osoby korzystające z PO PŻ.
6. Rekrutację przeprowadzą pracownicy PCPR w Płońsku i MOPS w Raciążu, którzy
weryfikują poprawność złożonych dokumentów poprzez sprawdzenie poprawności ich
wypełnienia.
7. Warunkiem zakwalifikowania się rodziców zastępczych do Projektu jest spełnienie
kryteriów dostępu:
1) Rodzina zastępcza zamieszkuje na terenie Powiatu Płońskiego
2) Rodzina jest zagrożona wykluczeniem społecznym.
3) Rodzina zastępcza ma problemy opiekuńczo-wychowawcze dzieci przebywających
w pieczy zastępczej.
O miejscu na liście rankingowej będzie decydowała liczba punktów uzyskanych za
spełnienie poniższych kryteriów punktowych:
1) Dochód (0-20 pkt),
2) ilość dzieci w pieczy zastępczej (0-40pkt),
3) rodzaj pieczy zastępczej (0-40pkt)
4) Dodatkowe 30 punktów za dziecko z niepełnosprawnością.
5) Rodzina jest z dzieckiem/dziećmi z niepełnosprawnością – 1 pkt.;
8. Spełnienie kryteriów uczestnictwa rodziny zastępczej w Projekcie będzie oceniane
przez Komisję Rekrutacyjną na podstawie informacji zawartych w Formularzach

rekrutacyjnych, oświadczeniach rodziców zastępczych oraz zaświadczeniach.
Po utworzeniu przez Komisję Rekrutacyjną Listy rankingowej rodzin zastępczych
zakwalifikowanych do udziału w Projekcie każda rodzina zastępcza zostanie niezwłocznie
powiadomiona telefonicznie, mailowo, bądź osobiście przez Koordynatora Rodzinnej
Pieczy Zastępczej o wynikach rekrutacji, tj. o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu
rodziny do udziału w Projekcie albo o umieszczeniu rodziny na Liście rezerwowej.
9. Dokumenty wymagane na etapie rekrutacji rodzin do Projektu, wypełnione i czytelnie
podpisane:
1)
2)
3)
4)

Formularz rekrutacyjny
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
Deklaracja uczestnictwa w Projekcie
Zaświadczenia potwierdzające spełnienie wymaganych kryteriów (jeśli dotyczy)

10. Formularz rekrutacyjny i pozostałe wymagane dokumenty są dostępne na stronie
internetowej Powiatu Płońskiego i PCPR w Płońsku oraz Gminy Miasta Raciąż w zakładce
Projekty oraz u Koordynatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej.
11.Dokumenty rekrutacyjne można składać do 01 października 2019 r. pocztą tradycyjną
(decyduje data stempla pocztowego), osobiście w Biurze Projektu przy ks. Jerzego Popiełuszki
14, 09-100 Płońsk oraz bezpośrednio u Koordynatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej.
12. Biuro Projektu czynne jest w godzinach pracy PCPR w Płońsku.
13 . Udział w projekcie jest bezpłatny.
§4
Zasady i etapy rekrutacji do Projektu
1.Proces rekrutacji prowadzony będzie w sposób przejrzysty z zachowaniem zasady
równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami
oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn. Rodzina może zgłosić Pracownikom PCPR
w Płońsku i MOPS w Raciążu specjalne potrzeby pod kątem osób z niepełnosprawnością
na etapie rekrutacji oraz w trakcie realizacji Projektu.
2. Etapy rekrutacji do Projektu:
 opracowanie dokumentów rekrutacyjnych (formularzy rekrutacyjnych, oświadczeń,
deklaracji),
 przygotowanie materiałów promocyjno-informacyjnych,
 umieszczenie na stronie internetowej oraz w siedzibie Starostwa Powiatowego
w Płońsku, PCPR w Płońsku, Gmina Miasto Raciąż oraz MOPS Raciąż informacji
dotyczących możliwości udziału w Projekcie,
 prowadzenie przez Pracowników PCPR w Płońsku i MOPS w Raciążu spotkań
rekrutacyjnych z rodzinami zainteresowanymi udziałem w Projekcie,







składanie dokumentów rekrutacyjnych przez rodziny zainteresowane uczestnictwem
w Projekcie (pocztą tradycyjną, osobiste doręczenie do Biura Projektu lub przekazanie
bezpośrednio Pracownikom PCPR w Płońsku i MOPS w Raciążu),
weryfikacja dokumentów rekrutacyjnych zgodnie z przyjętymi kryteriami dostępu oraz
punktowymi,
utworzenie przez Listy rankingowej rodzin zakwalifikowanych do Projektu oraz Listy
rezerwowej,
powiadomienie rodzin o wynikach rekrutacji,
uzupełnienie wymaganych dokumentów (oświadczeń, deklaracji, danych osobowych,
itp.) wszystkich członków rodziny deklarujących udział w Projekcie (jeśli dotyczy)

3.Złożone dokumenty nie podlegają zwrotowi i będą przechowywane w Biurze Projektu.
§5
Zaplanowane formy wsparcia w ramach Projektu:








indywidualne poradnictwo specjalistyczne:
 psycholog
 opiekun świetlicy
 psychoterapeutą
 lider rodziny
indywidualne zajęcia wyrównawcze,
wspieranie więzi rodzinnej i wspólnego rodzinnego odrabiania lekcji oraz nauka
nowych umiejętności
zajęcia i warsztaty rodzinne obejmujące zajęcia kulturalno-społeczne min. rękodzieła,
garncarskie, mydlarskie, pierwszej pomocy, kulinarne, jazdy konne, taneczne, sportowe
warsztaty kulinarne dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych
warsztaty doskonalenie kompetencji opiekuńczo-wychowawczych dla rodziców
zastępczych
§6
Prawa i obowiązki Uczestników/Uczestniczek Projektu

1.Każdy/a Uczestnik/Uczestniczka Projektu ma prawo do:
a. zgłaszania uwag dotyczących działań przewidzianych w ramach Projektu bezpośrednio
do Koordynatora Projektu/Zastępcy Koordynatora Projektu,
b. rezygnacji z udziału w Projekcie w formie pisemnego oświadczenia wyłącznie
z przyczyn niezależnych od Uczestnika/Uczestniczki, co najmniej 5 dni przed
rozpoczęciem wsparcia, na które został/a zakwalifikowany/a.
2. Uczestnicy/Uczestniczki Projektu zobowiązani są do:
a. regularnego, punktualnego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach,
b. potwierdzania swojej obecności na wszystkich zajęciach i aktywnościach projektowych
poprzez złożenie podpisu na liście obecności,

c. dostarczenia odpowiednich zaświadczeń i oświadczeń (jeśli realizacja Projektu będzie
tego wymagała), podpisania niezbędnych do realizacji Projektu dokumentów,
d. bieżącego informowania Pracowników PCPR w Płońsku, MOPS w Raciążu lub
Koordynatora Projektu/Zastępcy Koordynatora Projektu o wszystkich zdarzeniach
mogących zakłócić bądź uniemożliwić dalszy udział w Projekcie,
e. bieżącego informowania Pracowników PCPR w Płońsku, MOPS w Raciążu lub
Koordynatora Projektu/Zastępcy Koordynatora Projektu o każdej zmianie danych
osobowych (w tym nazwiska, dowodu osobistego, adresu zamieszkania, numeru
telefonu, itp.) niezwłocznie po zaistnieniu zmiany,
f. minimum 80% frekwencji na zajęciach (dopuszczalne są wyłącznie nieobecności
usprawiedliwione).
W
przypadku
nieusprawiedliwionej
nieobecności,
PCPR/MOPS/UM jako jednostka realizująca Projekt zastrzega sobie prawo skreślenia
Uczestnika/Uczestniczki z listy. Za usprawiedliwioną nieobecność uznaje się przyczyny
zdrowotne, losowe i inne ważne sprawy rodzinne (na podstawie pisemnego wyjaśnienia
Uczestnika/Uczestniczki). W przypadku nieobecności przekraczających 20%
wszystkich zajęć i aktywności projektowych, do których Uczestnik/Uczestniczka
został/a zakwalifikowany/a, konieczna jest zgoda Koordynatora Projektu/Zastępcy
Koordynatora Projektu na kontynuację uczestnictwa w projekcie. W przypadku
niespełnienia wymagań określonych powyżej Uczestnik/Uczestniczka zostanie
skreślony/a z listy i może zostać obciążony/a kosztami wynikającymi z jego/jej udziału
w projekcie.
Ponadto:
g. w przypadku rezygnacji rodziny z udziału w Projekcie Uczestnik/Uczestniczka
zobowiązany/a jest do niezwłocznego złożenia u Pracowników PCPR w Płońsku,
MOPS w Raciążu lub Koordynatora Projektu/Zastępcy Koordynatora Projektu
pisemnego oświadczenia o rezygnacji, potwierdzonego czytelnym podpisem.
§7
Postanowienia końcowe
1.Uczestnik/Uczestniczka zobowiązany/a jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
2.Powiat Płoński zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, o czym
niezwłocznie poinformuje Uczestników/Uczestniczki na stronie internetowej Projektu.
3. Regulamin obowiązuje od dnia jego zatwierdzenia w okresie realizacji projektu.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie
reguły i zasady wynikające z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Mazowieckiego na lata 2014-2020, a także przepisy wynikające z właściwych aktów prawa
wspólnotowego i polskiego w szczególności kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie danych
osobowych.

Załączniki:
1. Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie – Formularz
rekrutacyjny dla rodziny zastępczej
2. Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie – Formularz
rekrutacyjny dla rodziny
3. Załącznik nr 3 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie - Oświadczenie
o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
4. Załącznik nr 4 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie- Deklaracja
uczestnictwa w projekcie
5. Załącznik nr 5 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie- Informacja
o uczestnikach Projektu
6. Załącznik nr 6 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie - Upoważnienie do
przetwarzania danych osobowych na poziomie beneficjenta i podmiotów przez niego
umocowanych
7. Załącznik nr 7 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie - Odwołanie
upoważnienia do przetwarzania danych osobowych na poziomie Beneficjenta
i podmiotów przez niego umocowanych
8. Załącznik nr 8 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie- Formularz
rekrutacyjny rodziny wypełniany przez Koordynatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej
9. Załącznik nr 9 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie- Formularz
rekrutacyjny rodziny wypełniany przez Pracownika Socjalnego MOPS w Raciążu
10. Załącznik nr 10 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie - Formularz do
wymiany informacji pomiędzy podmiotami realizującymi projekty w Osi Priorytetowej
VIII i Osi Priorytetowej IX RPO WM 2014-2020

